Overeenkomst sportfaciliteiten
Naam instelling:
Vertegenwoordiger:
Bezoekadres:
Plaats:
Postadres:
Postcode/plaats:

Universiteit Leiden,
Universitair Sportcentrum
Dhr. A.A.W. Jongeneelen
Einsteinweg 6
Leiden
Einsteinweg 6
2333 CC LEIDEN

Naam instelling:
Vertegenwoordiger:
Bezoekadres:
Plaats:
Postcode/plaats:
Telefoon:

Verklaren te zijn overeengekomen dat:
Met ingang van [datum] medewerkers van [bedrijf] gebruik kunnen maken van de in bijlage A genoemde
sportfaciliteiten in het Universitair Sportcentrum aan de Einsteinweg 6 te Leiden. De vastgestelde prijs voor een
sportjaarkaart bedraagt [prijs] exclusief €10,- inschrijfkosten en heeft een geldigheid van 365 dagen vanaf de
datum van aanschaf. Op bovengenoemd bedrag van [prijs] wordt een korting verleend van 10%. Genoemde prijs
is onderhevig aan jaarlijkse prijsaanpassingen per 1 januari van ieder jaar. Voor de prijsaanpassing in dit contract
geldt dat per [datum] de prijs zal worden aangepast en dat het dan geldende tarief zal worden doorberekend aan
[bedrijf];
2. De verstrekking van sportjaarkaarten aan medewerkers van [bedrijf] geschiedt op basis van een door [bedrijf]
aan haar medewerkers verstrekte werkgeversverklaring;
3. De kosten van, aan medewerkers van [bedrijf] verstrekte sportjaarkaarten en inschrijfkosten, zullen in zijn geheel
worden betaald door [bedrijf];
4. Door [bedrijf] verstrekte personeelsgegevens zullen door het USC niet aan derden worden verstrekt;
5. [bedrijf] draagt, indien van toepassing, zorg voor een overzicht van medewerkers die het bedrijf hebben c.q. gaan
verlaten. Verrekening van de restitutie van deze betreffende kaarthouders zal plaats vinden op basis van de in
bijlage B vastgestelde restitutiebedragen. Restitutie is slechts mogelijk bij beëindiging van dienstverband;
6. De reguliere openingstijden van het USC op weekdagen zijn van 7.30 uur tot 23.00 uur en in het weekend van
9.00 uur tot 17.30 uur;
7. Medewerkers van [bedrijf] hebben de mogelijkheid om, op vertoon van hun sportkaart, een persoon te
introduceren. Kosten voor een dagkaart voor deze introducés bedragen [prijs];
8. Voor medewerkers van [bedrijf] bestaat de mogelijkheid om 1 familielid als sportkaarthouder te introduceren
voor een tarief van [prijs], exclusief € 10,- inschrijfkosten;
9. Het USC berekent voor de tenniscursussen en deelname aan de zaalvoetbalcompetitie kosten door. Medewerkers
van [bedrijf] kunnen hier op eigen kosten tegen het daarvoor geldende tarief aan deelnemen;
10. Medewerkers van [bedrijf] kunnen gebruik maken van de in het USC aanwezige kleedruimten. Tevens kunnen
de hier aanwezige lockers gebruikt worden;
11. De ‘Clausule Huisregels Universitair Sportcentrum Leiden’ in bijlage C maakt deel uit van deze overeenkomst.
1.

Bijlagen:
A- aanbod sportfaciliteiten
B- Restitutiebedragen [bedrijf]
C- Clausule Huisregels Universitair Sportcentrum Leiden
Getekend te Leiden op ….-….-2012
Universitair Sportcentrum Leiden

Getekend te …………… op ….-….-2012
[bedrijf]

De heer A.A.W. Jongeneelen

De
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Aanbod Sportfaciliteiten
-

Bijlage A

Aerial acrobatics
Aerobics
Ballet
Basketbal
Body Shake
Body Shape
Boksen
Bootcamp
Buikdansen
Buikspiertraining
Club Power
Club Yoga
Conditietraining op muziek
Dance Work Out
Fitness
Flamenco
Gladiator
Hip hop/streetdance
Ierse dans/ riverdance
Jiu Jitsu
Judo
Kickboksen
Pilates
Pole fitness
Power yoga
Salsa
Schermen
Spinning
Steps
Stijldansen
Tae Bo
Tafeltennis
Tai Chi
Taido
Tapdansen
Tennis
Ultimate Frisbee
Volleybal
Voetbal
Wushu
Yoga
Zaalvoetbal
Zumba

De directie van het USC behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het sportaanbod te wijzigen.
Paraaf USC

Paraaf [bedrijf]
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Restitutiebedragen Bedrijfsfitness

Bijlage B

Restitutie is slechts mogelijk bij beëindiging van dienstverband.
Restant maanden
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Gebruikte maanden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Voor akkoord Universitair Sportcentrum Leiden

Percentage
Van kaartprijs
83,5%
66,5%
66,5%
50,0%
33,5%
33,5%
16,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Restitutiebedrag
[prijs]
[prijs]
[prijs]
[prijs]
[prijs]
[prijs]
[prijs]
0
0
0
0
0
Voor akkoord [bedrijf]
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Clausule Huisregels Universitair Sportcentrum Leiden

Bijlage C

Bij het betreden van het terrein van het Universitair Sportcentrum (USC) dient men zich aan de onderstaande
huisregels te houden























Sportabonnementhouders gaan automatisch akkoord met de huisregels van het Universitair Sportcentrum zoals
hieronder vermeld. Deze huisregels gelden ook voor alle overige bezoekers, die het gebouw en de terreinen van
het Universitair Sportcentrum betreden:
Een sportabonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is niet toegestaan het sportabonnement van een
ander te gebruiken om toegang te krijgen tot het USC. In geval van misbruik wordt het sportabonnement
geblokkeerd en dient er een nieuwe kaart aangeschaft te worden.
In het Universitair Sportcentrum dient men in het bezit te zijn van een geldig sportabonnement. Deze sportkaart
is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De sportkaart dient op verzoek getoond te worden aan de
dienstdoende medewerker van het sportcentrum
In geval van huur van een zaal, veld of andere ruimte is bovenstaande regel niet van toepassing. De huurder dient
zich te melden aan de receptie van het sportcentrum waarna toegang tot” het gehuurde” wordt verleend
Aan het bezit van een geldige sportabonnement kunnen niet automatisch rechten worden ontleend ten aanzien
van het gebruik van zalen, velden of tennisbanen. Sportabonnementhouders kunnen zaalruimte afschrijven via
de receptie of de afdeling planning van het sportcentrum
Voor het gebruik van tennisbanen en beachvolleybalvelden dient men deze online te reserveren via
www.dmsonline.uscleiden.nl of via de kiosk de baan te reserveren (minimaal twee personen per baan/veld).
Maximale speelduur is 30 minuten.(Hierna kan men indien gewenst opnieuw reserveren, mits de baan vrij is)
Een dagkaart is alleen verkrijgbaar als introducé van een sportkaarthouder;
Bezoekers met een geldige collegekaart (WO) en medewerkers van de universiteit/LUMC vormen hierop een
uitzondering
N.B. De dagkaartregeling is niet van toepassing voor leden van sportverenigingen; zij dienen in het bezit te
zijn van een geldig jaarabonnement
De toegang tot het sportcentrum is voorbehouden aan personen met een minimale leeftijd van 16 jaar.
Uitzondering hierop vormen externe huurders(verenigingen) en tennis introducés
Brand- en nooduitgangen dienen alleen in nood gebruikt te worden. Bij misbruik wordt de toegang tot het
sportcentrum ontzegd
In het USC is gepaste kleding bij het sporten vereist. In de fitnessruimte en op de tennisbanen is het niet
toegestaan met ontbloot bovenlichaam te sporten
In alle ruimten in het Universitair Sportcentrum geldt een rookverbod
Men dient in de zalen in het USC ‘non-marking shoes’ te dragen. Het is niet toegestaan om met buitenschoenen
te gaan sporten in de zalen of in de fitness ruimtes in het USC en Plexus. Er moet gebruik worden gemaakt van
sportschoenen die niet buiten worden gedragen. Het kunstgrasveld mag enkel betreden worden met daarvoor
bestemd schoeisel
De Budomat is bij gebruik zonder docent alléén te gebruiken met schriftelijke toestemming van een van de budodocenten
De Budomat dient blootsvoets of met sokken betreden te worden
In de fitness is het gebruik van een handdoek verplicht. Daarnaast is er voor iedereen die voor het eerst komt
fitnessen op het USC een verplichte instructie.
Het sportcentrum is verboden voor huisdieren, m.u.v. geleidehonden
Auto’s mogen uitsluitend geparkeerd worden in de vakken van de parkeerplaats
Fietsen dienen uitsluitend geplaatst te worden in de fietsenstalling
Gebruikt materiaal (tafeltennisspullen, ballen, netten etc.) dient na gebruik te worden ingeleverd bij de receptie
van het sportcentrum
Het is niet toegestaan consumptieartikelen - die verkrijgbaar zijn bij het USC - zelf mee te nemen en op het
terrein te nuttigen of aan te bieden
Afval dient te allen tijde opgeruimd te worden

Kom ook eens langs op ons digitale sportcentrum, of mail ons:
http://www.sport.leidenuniv.nl
sportcentrum@usc.leidenuniv.nl
Het Universitair Sportcentrum wenst u een plezierig en sportief verblijf
Akkoord Universitair Sportcentrum Leiden

Akkoord [bedrijf]
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